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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Az intézménynél elhelyezésre váró gondozott nyilvántartásba vétele 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Növendékügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: Személyiségállapotra 

vonatkozó adatok 

6. Érintettek: Az elhelyezésre váró gondozottak 

7. Személyes adatok kategóriái: szakvéleményhez előírt adatok,  

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: A várakozó listán történő nyilvántartás 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: A várakozó listán történő 

nyilvántartás 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: a gondozott elhelyezéséig 

13. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 131. §. (5) 

14. Az adatok forrása: OGYSZB-től 

15. A személyes adatok címzettjei: jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabály szerint 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

A beutaló szervek által hozott határozat alapján nevelésbe vett ellátottak 

befogadása 

 
nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: NADAT nyilvántartó program 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: az intézményben ideiglenesen elhelyezett, vagy nevelésbe vett ellátottak 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gyermekotthoni elhelyezés-ellátás 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: 25 év 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. § 

14. Az adatok forrása: ellátott személyi iratai 

15. A személyes adatok címzettjei: jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabály szerint 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 
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20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Az ellátottak befogadásáról történő írásbeli értesítés  

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  NADAT nyilvántartó program, személyi 

mappa 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: az intézményben ideiglenesen elhelyezett, vagy nevelésbe vett ellátottak 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: tájékoztatás a befogadásról  

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: 25 év 

13. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 109. § (1), 126. §, 131. § 

14. Az adatok forrása: - 

15. A személyes adatok címzettjei: Jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: illetékes gyámhivatal, törvényes képviselő ,az illetékes területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, vérszerinti szülő, a szülő lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat, 

(szükség esetén) illetékes pártfogó felügyelő, fenntartó illetékes munkatársai - fenntartói 

előírás szerint 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 



kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 



 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 



felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Intézménynél történő személyes adatkezelésről, nyilvántartásról 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  NADAT nyilvántartó program 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: személyiségállapotra 

vonatkozó adatok 

6. Érintettek: gondozottak 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézményben elhelyezett gondozottak 

személyes adatainak kezelése, nyilvántartása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: az intézményben elhelyezett 

gondozottak személyes adatainak kezelése, nyilvántartása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: 25 év 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 134.-135. § (1)-(2)-(3), 136. §, 139. § (1), NM rendelet 2/A.  

14. Az adatok forrása: -más adatkezelőtől átvett 

15. A személyes adatok címzettjei: jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: Gyvt. 135. § (1) szerinti szervek, személyek 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 



2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 



 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 



a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

A növendékről személyi adatlap kitöltése 
 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: NADAT nyilvántartó program, személyi 

adatlap 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: jogszabály alapján 

6. Érintettek: gondozottak 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály alapján 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: személyi adatlap vezetése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: 25 év 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. § 

14. Az adatok forrása: mástól átvett, és helyben megállapított 

15. A személyes adatok címzettjei: jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 
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20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Az ellátottak időszakos eltávozásának engedélyeztetése 
 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: NADAT nyilvántartó program 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: az intézményben ideiglenesen elhelyezett, vagy nevelésbe vett ellátottak, és 

az ellátotakkal kapcsolattartásra jogosult személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: időszakos kapcsolattartás megvalósítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: 25 év 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. §, NM rend. 87. § (1)- (3)-(4) 

14. Az adatok forrása: Jogszabály szint 

15. A személyes adatok címzettjei: Jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: illetékes gyámhivatal, gyermekvédelmi gyám, fogadó fél 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Az ellátottak engedély nélküli eltávozásáról és visszatéréséről történő értesítés 
 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  NADAT nyilvántartó program 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: az intézményben ideiglenesen elhelyezett, vagy nevelésbe vett ellátottak 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az engedély nélküli eltávozás és visszaérkezés 

esetén szükséges intézkedések megtétele 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: 25 év 

13. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 86. § 

14. Az adatok forrása: Jogszabály szerint 

15. A személyes adatok címzettjei: Jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: helyi rendőrkapitányság, illetékes gyámhivatal, gyermekvédelmi gyám, 

pártfogó felügyelő 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

A személyi szabadság korlátozása 
 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  NADAT nyilvántartó program 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: az intézményben elhelyezett speciális szükségletű ellátottak 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: tájékoztatás a biztonsági elkülönítőben történt 

elhelyezésről, vagy nevelési felügyelet kezdeményezése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: 25 év 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 81/B. §, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 126/A §, 126/B § 

14. Az adatok forrása: Jogszabály szerint 

15. A személyes adatok címzettjei: Jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban előírt szervek , személyek 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 
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20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Tájékoztatás az ellátott kábítószer elterelésen való részvételen 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  NADAT nyilvántartó program 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: a kábítószer elterelésre utasított intézményi gondozottak 

7. Személyes adatok kategóriái: joszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, 

kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson 

való részvétel biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 42/2008. (XI.14) EüM-SZMM együttes rendelet 

14. Az adatok forrása: Jogszabály szerint 

15. A személyes adatok címzettjei: Jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: kábítószer-függőséget gyógyító kezelést, kábítószer-használatot kezelő más 

ellátást vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtó szervezet, a végzést kiadó 

rendőrhatóság, vagy ügyészség 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 



kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 



 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 



felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

Az intézeti gondozottak egészségügyi státuszának és ellátásának dokumentálása 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Egészségügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi állapotra 

vonatkozó 

6. Érintettek: az intézetben elhelyezett gondozottak 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a gondozottak egészségügyi ellátásának 

rögzítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a gondozottak egészségügyi 

ellátásának rögzítése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: az intézeti elhelyezés megszűnéséig 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. § (1)-(2), 139.§ (1), NM rend. 75. § (1)a), az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 6-9. §, 24. § 

14. Az adatok forrása: más adatkezelőtől átvett és az ellátás során felvett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Az intézeti gondozottak eseti egészségügyi ellátásának dokumentálása 

 
nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Egészségügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi állapot szerint 

6. Érintettek: az intézetben elhelyezett gondozottak 

7. Személyes adatok kategóriái: TAJ-kártya szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a gondozottak eseti egészségügyi ellátásának 

rögzítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: az intézeti elhelyezés megszűnéséig 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. § (1)-(2), 139.§ (1), NM rend. 75. § (1)a), az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 6-9. §, 24. § 

14. Az adatok forrása: más adatkezelőtől átvett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Rendszeresen gyógyszert szedő gondozottak egészségügyi ellátásának 

dokumentálása 

 
nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Egészségügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: Egészségügyi állapotra 

vonatkozó 

6. Érintettek: az intézetben elhelyezett rendszeresen gyógyszert szedő gondozottak 

7. Személyes adatok kategóriái: TAJ-kártya szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: A rendszeresen gyógyszert szedő gondozottak 

egészségügyi ellátásának rögzítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: rendszeresen gyógyszert szedő 

gondozottak egészségügyi ellátásának rögzítése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: az intézeti elhelyezés megszűnéséig 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. § (1)-(2), 139.§ (1), NM rend. 75. § (1)a), az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 6-9. §, 24. § 

14. Az adatok forrása: a kezelő orvostól átvett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 
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adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 



Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 



Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  



Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Az ellátás megszűnéséről történő tájékoztatás 
 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  NADAT nyilvántartó program 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: elbocsátott gondozottak 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: tájékoztatás a gyermekotthonból történő 

végleges elbocsátásról  

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. §, NM rendelet 120. § (1)-(2), 134. § 

14. Az adatok forrása: Jogszabály szerint 

15. A személyes adatok címzettjei: Jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: illetékes gyámhivatal, törvényes képviselő, az illetékes Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat,  (szükség esetén) illetékes pártfogó felügyelő, OGYSZB 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Elbocsátott gondozottak egészségügyi dokumentációjának átadása 

 
nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Egészségügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi állapotra 

vonatkozó anyagok 

6. Érintettek: az intézményből elbocsátásra kerülő gondozottak 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, lakhely,  

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az elbocsátott gondozottak egészségügyi 

anyagának átadása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: az intézeti elhelyezés megszűnéséig 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. § (1)-(2), 

14. Az adatok forrása: gondozott egészségügyi iratanyaga 

15. A személyes adatok címzettjei: jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják:  a gyámhivatali határozatban megjelölt személynek, vagy külön megkeresésére 

a Gyvt 135. § (1) szerinti szervnek vagy személynek 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 
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foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 



2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 



 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 



a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22.  
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

N3/1 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Tanulói jogviszony létesítéséhez szükséges tevékenység 
 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  NADAT, OH KIR, tanügyi dokumentáció 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: mentális képességekre 

vonatkozó adatok 

6. Érintettek: tanulói jogviszonyt létesítő ellátottak 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt  

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: tanulói jogviszony létesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: tanulói jogviszony létesítése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. §, köznevelési törvény és végrehajtási rendelete 

14. Az adatok forrása: más adatkezelőtől átvett 

15. A személyes adatok címzettjei: Jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: köznevelési intézmény, gyermekvédelmi gyám, Közoktatási Információs 

Rendszer 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatok nyilvántartása 
 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: NADAT, KIR és tanügyi dokumentumok 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: sajátos nevelési igény 

6. Érintettek: az intézmény köznevelési egységébe beiskolázott tanulók 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, lakhely, oktatási 

azonosító szám, jogviszony adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos 

ügyintézések teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a tanulói jogviszonnyal 

kapcsolatos ügyintézések teljesítése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 41.§. (1), 

(4),(7) 

14. Adatok forrása: más adatkezelőtől átvett 

15. A személyes adatok címzettjei: KIR 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: Jogszabály szerint 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 



kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 



 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 



felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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N3/3 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos különleges adat kezelése 
 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  NADAT, KIR, tanügyi dokumentumok 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: sajátos nevelési igény 

6. Érintettek: az intézmény köznevelési egységébe beiskolázott sajátos nevelési igényű 

tanulók 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: - 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - a tanulói jogviszonnyal 

kapcsolatos ügyintézések, az egyéni fejlesztések teljesítése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 41.§. (8). a). 

14. Adatok forrása: Más adatkezelőtől átvett 

15. A személyes adatok címzettjei: KIR 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: Jogszabály szerint 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Magántanulói jogállással kapcsolatos adatok 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: NADAT, KIR, tanügyi dokumentumok 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: sajátos nevelési igény 

6. Érintettek: az intézmény köznevelési egységébe beiskolázott tanulók 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézmény köznevelési egységébe 

beiskolázott magántanulók ügyeinek vitele 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: az intézmény köznevelési 

egységébe beiskolázott magántanulók ügyeinek vitele 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 41.§. (7). a) 

14. Adatok forrása: Más adatkezelőtől átvett 

15. A személyes adatok címzettjei: KIR 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: Jogszabály szerint 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

A diákigazolvány kiállítása 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: NADAT, KIR 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: az intézmény köznevelési egységébe beiskolázott tanulók 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, lakhely, oktatási 

azonosító szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézmény köznevelési egységébe 

beiskolázott tanulók diákigazolvánnyal való ellátása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: tanulói jogviszony megszűnése 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 41.§. (8). d) 

14. Adatok forrása: Más adatkezelőtől átvett 

15. A személyes adatok címzettjei: jogszabály szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabály szerint 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

N3/6 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Központi felvételi jelentkezés 
 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: OH KIR, növendékügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: az intézmény köznevelési egységéből továbbtanulásra jelentkező tanulók 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az alapfokú tanulmányait befejezett tanuló 

középfokú oktatási intézménybe történő jelentkezésének biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: tanulói jogviszony megszűnéséig 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 41.§. (4). da), 

Tanév rendje miniszteri rendelet  

14. Az adatok forrása: Jogszabály szerint  

15. A személyes adatok címzettjei: KIR 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: Jogszabály szerint 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás) igénylése és megszüntetése 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Növendékügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: Egészségügyi és mentális 

állapotra vonatkozó adatok 

6. Érintettek: az intézményben ellátott tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint  

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: családi pótlék folyósítása (iskoláztatási 

támogatás) 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: emelt összegű családi pótlék 

folyósítása (iskoláztatási támogatás) 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 125/A. §, Csjt. 5. § (a) 

14. Az adatok forrása: más adatkezelőtől átvett,  

1. A személyes adatok címzettjei: Jogszabály szerint 

2. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: Magyar Államkincstár 

3. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

4. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

5. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 
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foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

6. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

7. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

8. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

9. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

10. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

11. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

12. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

13. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

14. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 



2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 



 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 



a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

A tanulói egészségügyi adatainak, a tanuló- és gyermekbalesetekkel kapcsolatos 

adatok kezelése 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: KIR  

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: az intézmény köznevelési egységébe beiskolázott tanulók 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a tanulók iskolai egészségügyi ellátásának 

biztosítása, tanulói baleset jelentése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 41.§. (7). c) 

14. Adatok forrása: helyben felvett 

15. A személyes adatok címzettjei: KIR 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: Jogszabály szerint 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

P1/1 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Panasz ügyek, Közérdekű adatok 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Panaszok és közérdekű bejelentések 

nyilvántartása 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: panaszosok, közérdekű adatot igénylők, 

7. Személyes adatok kategóriái: SZGYF szabályzat szerint 

8.  A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: panaszügyek megoldása, közérdekű 

adatigénylések teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: panaszügy, adatigénylés lezárása, a panasz beérkezésétől 1 

év 

13. Az adatkezelés jogalapja: 21/2015. (XII.15.) SZGYF szabályzata a panaszok és 

közérdekű bejelentések elintézésének rendjéről, a panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLCV. Törvény 1.§-a szerint a panaszok elintézése 

14. Az adatok forrása: érintettől 

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 



köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 



 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 



5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

R1/1 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Rendkívüli események 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Rendkívüli események nyilvántartása 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, ellátottai 

7. Személyes adatok kategóriái: szabályzat szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: rendkívüli események jelentése, nyilvántartása 

során érintett munkavállalók, közalkalmazottak, ellátottak adatainak kezelése  

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: jelentés megküldésétől számított 1 év, 

13. Az adatkezelés jogalapja: 7/2019. (IV.25.) SZGYF szabályzata a szociális és 

gyermekvédelmi intézményekben bekövetkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos 

intézkedésekről és a jelentés rendjéről 

14. Adatok forrása: szabályzat szerint 

15. A személyes adatok címzettjei: szabályzat szerint 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: SZGYF, az eseményhez kapcsolódó illetékes szervek, hatóságok, személyek 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 
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foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 



kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 



Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 



meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

H1/1 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

A vezetők adatainak közérdekből történő megjelenítése 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Intézmény honlapja 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény vezetői 

7. Személyes adatok kategóriái: név, munkakör, elérhetőség 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabályi megfelelés 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: megbízás vagy kinevezés megszűnéséig 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról 26. §. 2 bek 

14. Az adatok forrása: megbízási, kinevezési dokumentum 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 
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20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 

12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más 

alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben 

érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg 

az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, 

a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

H2/1 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

Közalkalmazottak jogviszony adatainak kezelése (kinevezés, kinevezés 

módosítása, jogviszony megszűnése) 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás, KIRAprogram 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazotti jogviszony létesítése, 

fenntartása, megszünése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: a munkaviszony megszűnéséig, irattári szabályzat, irattári 

terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

(kjt.) 20-25.§, 83/B-D § 5.sz melléklet, 2012. I. tv. (Mt.)44/A. §, GYVT 11./A.§ (8), 11/B.§, 

kinevezés és az érintett hozzájárulása 

14. Az adatok forrása: érintettől  

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: MÁK 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 



Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  



6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 



Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

H2/2 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Kinevezéshez szükséges egyéb adatok kezelése, a pedagógus előmeneteli 

folyamatok kezelése 

 
nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás, KIRA, KIR 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény pedagógus közalkalmazottai 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: kinevezéshez szükséges egyéb adatok 

kezelése, a pedagógus előmeneteli folyamatok kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény végrehajtásáról 14.§(3),(4),(5), 15.§(1),16.§,17§(1), 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 2.§, 10/A.§ 

14. Az adatok forrása: érintettől felvett, más adatkezelőtől átvett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 
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19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 



követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 



 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 



számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Továbbképzés, szociális továbbképzés 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja:  továbbképzési folyamatok, oktatási tervek 

készítése, kezelése, szociális továbbképzésben kezelt adatok 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást 

végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 5 § (1)(2), 8/2000. (VIII. 

4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról,25/2017. (X.18.) EMMI rendelet a szociális vezetőképzésről 

14. Az adatok forrása: érintettől felvett 

15. A személyes adatok címzettjei: SZGYF 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 
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betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 



Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  



6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 



Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

  

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Felnőttképzési, tanulmányi szerződések 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, felnőttképzésben résztvevők 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által eőírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja:  felnőttképzési szerződés, tanulmányi 

szerződés megkötése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 11.§ (1) 

b; 21.§ (1) a), 2012. I. tv. (Mt)  22.§ (3), 229. § (3) felnőttképzési szerződés és az érintett 

hozzájárulása 

14. Az adatok forrása: érintettől felvett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 



kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 



Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 



meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

H2/5 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Munkáltató és közalkalmazott közötti jogviták 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja:  jogviták kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2013. évi V. tv (Ptk.) 

14. Az adatok forrása: érintettől felvett 

15. A személyes adatok címzettjei:  igazságszolgáltatás intézményei 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
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21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 



 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 



ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Álláspályázatok megismerése, kiértékelése, nyilvántartása, új munkatárs 

kiválasztása 

 
nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: álláspályázatra jelentkezők, 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, lakhely, 

adóazonosító jel, TAJ szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: új munkatárs kiválasztása, felvétele 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: pályázat lezárása 

13. Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45. 

§., 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról 1/A§  II. (4) d, Kjt. 20/A.§, Kjt. 20/B.§, Kjt. 20/A§. 

14. Az adatok forrása: érintettől felvett 

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 
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adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 



köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 



 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 



5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Közalkalmazottak jogviszony adatainak folyamatos kezelése 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás, KIRA, KIR 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazotti jogviszony adatok folyamatos 

kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

(kjt.) 20-25.§, 

14. Az adatok forrása: érintettől felvett, 

15. A személyes adatok címzettjei:  KIRA, KIR 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 



2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 



megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  



Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

H2/8 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Munkaköri leírások kezelése 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazotti munkaköri leírások kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

(kjt.) 20-25.§, 

14. Az adatok forrása: kinevezési dokumentum szerint 

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 



 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 



felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Irattári feladatok 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, 

7. Személyes adatok kategóriái: munkaügyi személyi anyag adatai 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: irattári feladatok ellátása, kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 335/2005(XII.29) korm. r. 2. § 

14. Az adatok forrása: - 

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 



 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 



ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Utazási utalványok kiadása 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: utazási utalványok adatainak kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 85/2007 (IV.25). korm. 7.§ 

14. Az adatok forrása: érintettől felvett- 

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 



 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 



ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

H2/11 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Megbízási szerződések 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: megbízott szerződő partner, 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: megbízási szerződés megkötése, az 

intézménnyel megbízási vagy egyéb személyes foglalkoztatást megalapozó szerződés 

keretében egyes feladatokra megbízott személyekkel kapcsolatos tevékenység, 

adatkezelés 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: a szerződés tárgyaként meghatározott kötelezettség 

teljesítése, vagy jog érvényesítése, irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:272. 

§ -280.§, 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 10.§(1)-(4), megbízási 

szerződés és az érintett hozzájárulása 

14. Az adatok forrása: érintettől felvett 

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 
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19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 



követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 



 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 



számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

H2/12 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi adatainak kezelése 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás, Egészségügyi 

nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: Egészségügyi adatok 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi 

ellátásának biztosítása, foglalkozás- egészségügyi vizsgálat adatainak nyilvántartása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 58.§ (1) 

14. Az adatok forrása: más adatkezelőtől átvett 

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 



2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 



megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  



Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Közalkalmazottak munkahelyi balesete adatainak kezelése 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adat 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak munkahelyi baleseti 

adatainak kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja:  közalkalmazottak munkahelyi 

baleseti adatainak kezelése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 64§(3) 

14. Az adatok forrása: érintettől felvett,  

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: Munkavédelmi Hatóság, OEP 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 
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védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 



2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 



megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  



Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 



1. melléklet 

H2/14 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Közalkalmazottak távolléti adatainak kezelése 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály által előírt 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak távolléti adatainak kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Kjt. 56.§-58.§ 

14. Adatok forrása: érintettől felvett 

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: KIRA 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 



 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 



ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Meghatalmazás 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottai, 

7. Személyes adatok kategóriái: jogszabály szerint 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: egyes feladatok meghatalmazással történő 

ellátása során az adatok kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: meghatalmazás időtartamára 

13. Az adatkezelés jogalapja: Ptk. 

14. Adatok forrása: érintettől felvett 

15. A személyes adatok címzettjei:  - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28. 

6300 Kalocsa Szent István Király út 16-22. 

8900 Zalaegerszeg Posta utca 144. 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 
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20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a) fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását, 

c) hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 



Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 



 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 



felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

Kanizsai Miklós 

intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI Speciális 

Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei által az alábbi 

 

Munkáltatói igazolás 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: pénzügyi - munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség 

14. Az adatok forrása: érintettektől származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 
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releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 



 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

Esztergom, 2019. május 22. 

 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI Speciális 

Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei által az alábbi 

 

Év során végrehajtandó adatszolgáltatások 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: pénzügyi-számviteli nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézménnyel gazdasági kapcsolatban állók 

7. Személyes adatok kategóriái: gazdálkodási adatok és személyi adatok (név, születési 

hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakhely) 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Törvény által előírt adatszolgáltatások 

biztosítása az intézménnyel kapcsolatosan 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkezései, Feladat megosztási megállapodás (SZGYF-ikt-8871/2016); Számlarend és 

Számvitel politika alapján; Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 10. § (2) bekezdése; 2016. évi CLV. törvény a 

hivatalos statisztikáról; Kötelező adatkezelés - 247/2014.(X.1.) Korm.rend.; 320/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés; 4/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a büntetés-

végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi 

szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és 

szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről Kötelező 

adatkezelés - 44/2011.(III.23) Korm.rend. 

14. Az adatok forrása: érintettektől és a számviteli rendszerből származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 



Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 



 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 



Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

Esztergom, 2019. május 22. 

 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 

 

 

 



1. melléklet 

G2/1 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi 

 

Kötelezettségvállalás: megbízási szerződés 

 
 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Szerződés nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: szerződéssel érintettek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítés 

14. Az adatok forrása: érintettek származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 



 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  



Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 



adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22..  
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi  

 

Kötelezettségvállalás: vállalkozási szerződés 

 
 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Szerződés nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: szerződéssel érintettek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítés 

14. Az adatok forrása: érintettek származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 



 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  



Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 



adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi  

 

Kötelezettségvállalás: bérleti szerződés 

 

 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Szerződés nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: szerződéssel érintettek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítés 

14. Az adatok forrása: érintettek származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 



 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  



Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 



adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22.  
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi  

 

Kötelezettségvállalás: adásvételi szerződés 

 
 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Szerződés nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: szerződéssel érintettek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítés 

14. Az adatok forrása: érintettek származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 



 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 



7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 



közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22.  
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi  

 

Kötelezettségvállalás: szállítási szerződés 

 
 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Szerződés nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: szerződéssel érintettek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítés 

14. Az adatok forrása: érintettek származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 



 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  



Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 



adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi  

 

Kötelezettségvállalás: termékekhez kapcsolódó megrendelések 

 
 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Megrendelés nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: szerződéssel érintettek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítés 

14. Az adatok forrása: érintettek származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 



 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  



Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 



adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi  

 

Kötelezettségvállalás: szolgáltatáshoz kapcsolódó megrendelések 

 
 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Megrendelés nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: szerződéssel érintettek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítés 

14. Az adatok forrása: érintettek származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 



 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  



Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 



adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi  

 

Pénzügyi modulban kezelt partnertörzs: térítéses étkeztetési igények kezelése 

 

nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Megrendelés nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: étkezést igénybe vevő munkatársak 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: saját dolgozó részére étkezés biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: bevétel teljesítése, térítési díj beszedése 

14. Az adatok forrása: érintettek származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 



 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  



Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 



adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi  

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

 
 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Megrendelés nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: gyermekotthoni ellátottak 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gyermekotthoni ellátottak jogszabályon 

alapuló pénzbeli ellátásának biztosítása  

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 82§.   

14. Az adatok forrása: érintettek származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 



 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 



7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 



közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI 

Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei 
által az alábbi  

 

Járandóságok, levonások kezelése 

 
 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: pénzügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Kjt. 66-79/A.§, 80. § 

14. Az adatok forrása: érintettektől származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
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21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés 

hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja szerinti kockázat 

fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  

f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  

h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas  

jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 



 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 



7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 



közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI Speciális 

Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei által az alábbi  

 

Dolgozói költségtérítések 

 

 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: pénzügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

szóló 39/2010(II.26.) kormányrendelet, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CVII. tv. 25.§ (2) 

14. Az adatok forrása: érintettektől származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
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21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 



 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 



ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

Esztergom, 2019. május 22. 

 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI Speciális 

Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei által az alábbi  

 

Illetmény előleg 

 

 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: pénzügyi - munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Kjt. SZJA 72§., Közalkalmazotti szabályzat 

14. Az adatok forrása: érintettektől származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 
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releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 



 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

Esztergom, 2019. május 22. 

 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI Speciális 

Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei által az alábbi  

 

Bírósági végzéssel meghatározott letiltás 

 

 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: pénzügyi - munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 58.§, 75-77. § 

14. Az adatok forrása: érintettektől származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

mailto:titkarsag@esztgyo.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu


releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 



 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

Esztergom, 2019. május 22. 

 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI Speciális 

Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei által az alábbi  

 

Köztartozások levonása 

 

 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: pénzügyi - munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásról szóló 

2017. évi CLIII. tv. 41.§ 

14. Az adatok forrása: érintettektől származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
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21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 

releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 



hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 



 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 



ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

Esztergom, 2019. május 22. 

 

 

 

         Kanizsai Miklós 

         intézményvezető 

 

 

 



1. melléklet 

G5/7 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő EMMI Speciális 

Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola és telephelyei által az alábbi  

 

Keresőképtelenség, betegszabadság miatt táppénz kifizetés 

 

 nyilvántartásának személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni 

Központ, Általános Iskola és Szakiskola  

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 2500, Esztergom Budai Nagy Antal utca 28., +36 33/411-

644,  titkarsag@esztgyo.hu, www.esztgyo.hu. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: pénzügyi - munkaügyi nyilvántartás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 

igazolvány szám, lakhely. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapon 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: Iratkezelési szabályzat szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Mt. 126.§., Kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 46.§ 

14. Az adatok forrása: érintettektől származó rögzített adatok 

15. A személyes adatok címzettjei: - 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: -  

17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 

18. Adatkezelés helye: 2500 Esztergom Budai Nagy Antal 28.; 6300 Kalocsa Szent István 

Király út 16-22; 8900 Zalaegerszeg Posta utca 144 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az 

adatvédelem és az adatbiztonságról szóló szabályzat kiadása és az abban foglaltak 

betartásának ellenőrzése. Informatikai biztonsági szabályzat kiadása és az abban 

foglaltak ellenőrzése. Az adatok elérését biztosító informatikai eszközök jelszavas 

védelme. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: nem releváns 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: nem 
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releváns 

23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. 

cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tátott vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését" 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményez.   

24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában lehetséges/nem lehetséges a GDPR preambulumának (85.) pontja 

szerinti kockázat fennállása.  

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére  

a)  fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését  

b)  a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik 

korlátozását,  

c)  hátrányos megkülönböztetést,  

d) személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,  

e) a pénzügyi veszteséget,  
f)  az álnevesítés engedély nélküli feloldását,  

g) a jó hírnév sérelmét,  
h) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok 

bizalmas  
jellegének sérülését,  

i) egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány  

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései: Az Intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési 

és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban foglaltak szerint az 

incidensek megelőzésére és kezelésére tett intézkedések: 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem releváns 

27. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének 

írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül 

köteles eleget tenni. 

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 



 Adatkezelés célja 

 Adatok kategóriái 

 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 

 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 

 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 

 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 

 Érintett jogai 

 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 jogellenes adatkezelés, 

 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott 

személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok 

törlése kapcsán.  

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az 

adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek 

valamelyikéhez elengedhetetlen: 

 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  



 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 

megvalósítható). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- 

ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős 

mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

2. jogszabály lehetővé teszi, 

3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  

 emberi beavatkozást kérni, 

 álláspontját kifejezni, 

 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Jogorvoslat 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon 

belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van 

bírósághoz fordulni. 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt.  

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet 

indítani. 

4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják 

meg az összegét.  

Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

Esztergom, 2019. május 22. 
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